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Iværksat af kvinder giver dig ti kvinders historier om, hvordan de har startet deres egen virksomhed. 10
kvinder, der har satset på  deres drøm, uanset om den har handlet om tøj, smykker, hår, mad eller bygninger.

Få deres historier om, hvordan de er kommet i gang, hvor de har brandet sig selv, hvordan de har skaffet
kunder og hvordan de har prissat deres evner. Hør hvordan de har tacklet økonomi, fordomme, afsavn, stress

og foreningen af et travlt arbejdsliv med familien.

Bogen er fyldt med masser af gode råd fra kvinder, som har været igennem det farvand, som du måske
overvejer at stikke fødderne i. Bliv klædt på til at springe ud i din drøm.

Bogen indeholder også iværksætterråd fra powerteamet Mette Holbæk, journalist og kariererådgiver samt
Pernille Melsted, coach, samt en lang række praktiske vejledninger, der vil hjælpe dig godt på vej i dit nye

liv.

De 10 interviewede kvinder er: Gun Britt Zeller (Gun-Britt Couiffure), Julie Fagerholt ( Julie Fagerholt
Heartmade),Mai Manniche (JEWLSCPH), Pernille Rahbek ( Magnet - the Ultimate Showroom), Christiane
Wilton og Louise Marie Christensen (Luberol), Asta Wellejus ( Die Asta Experience), Pernille Rasmussen
(Kongenshus Kro & Hotel), Eva Harlou (Arkitektfirmaet Eva Harlou) ogMichelle Hviid (Running Dinner).
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